
 
 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
เร่ือง     สอบราคาจางเหมารถปรับอากาศ  2  ช้ัน 

                       ขนาดท่ีนั่งไมนอยกวา   50  ท่ีนั่ง  พรอมน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลืน่ 
                                                        จํานวน  3  คัน 

-------------------------------------------- 

         ดวย องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาเชารถยนตโดยสาร
ปรับอากาศ 2 ช้ัน ขนาดไมนอยกวา 50 ท่ีนั่ง พรอมน้ํามันเช้ือเพลิง  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพกับ
ธนาคารความดีถวายในหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  จํานวน  135  คน  ณ  จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดเชียงใหม    ในระหวางวันท่ี  17 - 21  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2556 รวม  5 วัน  จํานวน  3  คัน เปนเงิน  
270,000.-บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 
   

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
 

1. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว 
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหารราชการสวน 

ทองถ่ิน  และไดแจงเวียนช่ือแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา 

ไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแก  องคการบริหารสวนตําบล 

แหลมบัว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ในการ 
สอบราคาจางครั้งนี้ 

5. ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง 
6. ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาท  ตอคน  

 พรอมสําเนาประกันภัยของรถคันท่ียื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา (ประกันภัยช้ัน 1)  หรือประกันการเดินทาง 
7. ผูประกอบการหรือบริษัทรถตองมีพนักงานหรือผูใหบริการความสะดวกแกผูโดยสาร  ไมนอยกวา 2 คน 
8. ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารของรถปรับอากาศ 2 ช้ัน ขนาดท่ีนั่งไมนอยกวา 50 ท่ีนั่ง  พรอมสําเนาใบจด 

ทะเบียน  และรูปถายปจจุบันของรถคันท่ีจะยื่นเสนอราคา  และสําเนาเอกสารของพนักงานขับรถและผูชวยพรอม
รับรองสําเนา 
                  

กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 26 พฤศจิกายน  2556 - 9  ธันวาคม  2556  ณ ท่ีทําการ อบต.แหลมบัว 
เวลาราชการ และในวันท่ี  11  ธันวาคม  2556 ระหวางเวลา ..…..08.30…..  น.  ถึง  .......16.30….น.  ณ  ศูนย
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ อบต. ระดับอําเภอ (หองทองถิ่นอําเภอนครชัยศรี)  ยื่นกับเจาหนาท่ีรับ
ซอง  และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี  12   ธันวาคม  2556  ต้ังแตเวลา ....10.00.....น. เปนตนไป ณ ศูนยขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจางของ อบต.ระดับอําเภอ (หองทองถ่ินอําเภอนครชัยศรี)  
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 ผู สนใจติดตอขอซื ้อเอกสารสอบราคาใน ราคาชุดละ 500.-  บาท  ไดท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลแหลมบัว   ระหวางวันท่ี  26 พฤศจิกายน  2556   ถึงวันท่ี  11  ธันวาคม  2556 ตั้งแตเวลา  08.30 – 
16.30น.  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   0-3420-8739   ในวันและเวลาราชการ   
 
 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี  26 เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ.2556 
 
 
 

( นายสงคราม   หวยกรดวัฒนา ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  ...3...../2557 
  สอบราคาจางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ  2 ช้ัน จํานวน  3  คนั 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   ลงวันที่..26...เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 ……      
 

-------------------------------------------- 

  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงคจะสอบ
ราคาจางเหมาเชารถยนตโดยสารปรับอากาศ 2 ช้ัน ขนาดไมนอยกวา 50 ท่ีน่ัง พรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง  ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพกับธนาคารความดีถวายในหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   จํานวน  135  คน  
ณ  จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม  ในระหวางวันท่ี 17-21 ธันวาคม  2556  รวม  5 วัน  จํานวน  3  คัน  เปนเงิน 
270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 
 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอยีด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
1.5  ........................................................ 
1.6 ……………………………………………. 

 

2. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
 2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง   และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูทิ้ง

งานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น   หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

    2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
      2.3    ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบ
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา   -    บาท   และเปนผลงานท่ีคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น   
รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
        ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังน้ี 

                 3.1   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท    และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)   
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                 3.2    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                 3.3    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีท่ีมีการกําหนดผลงานตาม
ขอ  2.3)  และสําเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารสอบราคา 
                 3.4    บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
                 3.5    บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกับซองสอบราคา 

3 การยื่นซองสอบราคา 
        4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  
ท้ังสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

2/......... 
                                 



 -๒- 
                         
                          4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
       ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น   และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
       ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา …60…   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา    
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว    และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน................. วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง   
  4.4  กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปดซอง
สอบราคาโดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี   3  /2557”  โดยย่ืนโดยตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 เวลาราชการ โดยในวันท่ี 11  ธันวาคม  2556.......  ระหวาง
เวลา  08.30 น.   ถึง 16.30  น. ย่ืนกับเจาหนาท่ีรับซอง  ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ  อบต.  ระดับ
อําเภอ  (ท่ีทําการอําเภอนครชัยศรี) เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด     และ
คณะกรรมการ จะทําการเปดซองสอบราคาในวันท่ี ……12  ธันวาคม  2556...…    ต้ังแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป 
 

              5. หลักเกณฑและสทิธิในการพิจารณาราคา 
5.1   ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

    5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2   หรือย่ืนหลักฐานเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเทาน้ัน 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปน้ี 
                                    (1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
   (2)   ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ  เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                                   (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูด  ลบ  ตก เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
   5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได   และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวา
การตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   รวมท้ังองคการบริหาร
สวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคา
กระทําไปโดยไมสุจริต     หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล      จะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคา
สามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงไดองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะ
ไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

  6.  การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบลภายใน  วันท่ี  13 ธันวาคม 2556  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละหา  ของราคาคาจางท่ีสอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

6.1   เงินสด 
   6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
น้ันไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

  6.3   หนังสือคํ้าประกันสัญญาของทางราชการภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  
1.4   

6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   6.5   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน  เพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร แหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอน้ีใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  10  
ลานบาท) 

   หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับ
จาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   1   งวด  ดังน้ี  
งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………-……………………………………………….. 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -          ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน....................วัน 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน....................วัน 

งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน          -       วัน  

 
งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100   ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 

4/………… 



 -๔- 

8. อัตราคาปรับ  
 คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา    15  วัน    นับถัดจากวันที่
องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน …7…. 
วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
  10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  จากงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบล     ไดมีเงินงบประมาณ
รายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  เพียงพอแลว 
           10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบล  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชนาวี  ดังน้ี 
           (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน   นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
           (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชนาวี  ใหบรรทุก
สิ่งของน้ันโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
          (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชนาวี 
     10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)   
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมือชาง 
    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศน้ีแลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท.   
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรอง  ใหเขารับราชการไดในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง   
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 

  
11.1 …………………………………………… 
11.2 ......................................................... 

                              11.3  …………………………………………….                                                               
5/……                                                  
                                                                                                                                                                         



 -๕- 

  12. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด   

 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

 

 
วันท่ี   26  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
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เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  ...3...../2557 

สอบราคาจางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ  จํานวน  3  คัน 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   ลงวันท่ี..21...เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 …… 

 

-------------------------------------------- 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงคจะสอบ
ราคาจางเหมาเชารถยนตโดยสารปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 40 ท่ีน่ัง พรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง  ตามโครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนากลุมสตรีตําบลแหลมบัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  จํานวน  
135  คน  ณ  จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม  ในระหวางวันท่ี 28-31 ธันวาคม  2556  รวม  4 วัน  จํานวน  3  คัน  
เปนเงิน 180,000.- บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถวน)  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 
 

4 เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
4.5 แบบรูปรายการละเอียด 
4.6 แบบใบเสนอราคา 
4.7 แบบสัญญาจาง 
4.8 แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
4.9  ........................................................ 
4.10 ……………………………………………. 

 

5 คุณสมบัติผูเสนอราคา 
         2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง   และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผู
ท้ิงงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น   หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
  2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา   -    บาท   และเปนผลงานท่ีคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น   
รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 
6 หลักฐานการเสนอราคา 

       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังน้ี 
           3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท    และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)   
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีท่ีมีการกําหนดผลงาน
ตามขอ  2.3)  และสําเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารสอบราคา 
  3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  
คาแรงงานภาษีประเภทตาง ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 

3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกับซองสอบราคา 

7 การยื่นซองสอบราคา 
   4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  
ท้ังสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง



 -๗- 
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง 
จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

2/......... 
                                 
                         
                          4.2ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
       ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น   และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
         ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา …60…   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา    
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว    และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน................. วัน  นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง   
  4.4   กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปดซอง
สอบราคาโดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี   3  /2556”  โดยย่ืนโดยตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 เวลาราชการ โดยในวันท่ี 4  ธันวาคม  2556.......  ระหวาง
เวลา  08.30 น.   ถึง 16.30  น. ย่ืนกับเจาหนาท่ีรับซอง  ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ  อบต.  ระดับ
อําเภอ  (ท่ีทําการอําเภอนครชัยศรี) เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด     และ
คณะกรรมการ จะทําการเปดซองสอบราคาในวันท่ี ……6  ธันวาคม  2556...…    ต้ังแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป 
 

              5. หลักเกณฑและสทิธิในการพิจารณาราคา 
5.2 ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

    5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2   หรือย่ืนหลักฐานเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเทาน้ัน 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปน้ี 
             (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
   (2)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ  เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
   (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูด  ลบ  ตก เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
   5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได   และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก



 -๘- 
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะ พิจารณา  ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   รวมท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเช่ือไดวา
การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต     หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
   
ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล      จะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคา
สามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงไดองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะ
ไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

  6.  การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบลภายใน  วันท่ี  9 ธันวาคม 2556  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละหา  ของราคาคาจางท่ีสอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

6.2    เงินสด 
   6.2   เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
น้ันไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

  6.3   หนังสือคํ้าประกันสัญญาของทางราชการภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  
1.4   

6.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   6.5     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน  เพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร แหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอน้ีใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  10  
ลานบาท) 

   หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับ
จาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

12. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   1   งวด  ดังน้ี  
งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………-……………………………………………….. 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -          ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน....................วัน 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน....................วัน 

งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน          -       วัน  

 



 -๙- 
งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอย ละ 100   ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 

4/………… 

13. อัตราคาปรับ  
 คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

14. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา    15  วัน    นับถัดจากวันที่
องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน …7…. 
วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

15. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
  10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้  จากงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบล     ไดมีเงินงบประมาณ
รายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  เพียงพอแลว 
           10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบล  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชนาวี  ดังน้ี 
            (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน   นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
           (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชนาวี  ใหบรรทุก
สิ่งของน้ันโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
          (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชนาวี 
     10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)   
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

16. มาตรฐานฝมือชาง 
    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศน้ีแลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท.   
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรอง  ใหเขารับราชการไดในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง   
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 

  
16.1 …………………………………………… 



 -๑๐- 

16.2 ......................................................... 
                              11.3  …………………………………………….                                                               
5/……                                                  
                                                                                                                                                                         

  12. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด   

 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

 

 
วันท่ี   21  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2556 
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